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Chef-nacht Jan van Capel kijkt terug op de Kroningskrant van 30 april 1980: 

‘Mini-trauma van Jan Blokker lijkt onnodig’ 
Wellicht vinden sommige collega's 
mijn stukje overdreven na 25 jaar, 
maar ik kan niet tegen Blokkers die 
achteraf alles beter weten. Ik had me 
voorgenomen de eerste jaren geen 
brieven meer naar de krant te sturen. 
Maar die reconstructie over de Kro-
ningskrant wil en kan ik niet over 
mijn kant laten gaan. 
  
 Het doet me verdriet dat Jan Blokker 
nog steeds rondloopt met een ‘mini-
traumaatje’ over de Volkskrant van 1 
mei 1980 waarvoor hij zich als toenma-
lig adjunct-hoofdredacteur mede-
verantwoordelijk voelt. Ook bevangt 
hem naar eigen zeggen nog steeds een 
ontzettend gêne-achtig gevoel als hij 
wordt geconfronteerd met de krant 
waarin verslag werd gedaan over de 
kroning van Beatrix tot koningin van 
ons mooie land.  
 Wat erg toch dat mini-traumaatje en 
die lichte gêne. En ook zo onnodig. Als 
hij destijds direct na het verschijnen 
van het bewuste exemplaar met deze 
ontboezemingen naar me toe was    
gekomen had ik hem heel snel gerust 
kunnen stellen. Hem trof geen enkele 
blaam. Hij was nog maar betrekkelijk 
kort adjunct-hoofdredacteur van de 
Volkskrant en het was in die tijd totaal 
niet gebruikelijk dat een hoofdredacteur 
laat staan een adjunct zich in de avond 
bemoeide met het maken van de krant. 
  De krant werd in 1980 (en vele jaren 
daarvoor en daarna) in elkaar gezet 
door de dienstdoende eindredactie 
onder leiding van een chef-nacht en 
toevallig was ik op die bewuste 30 april 
1980 aan de beurt om voor chef-nacht 
te spelen. 
  In de reconstructie van de verslagge-
ving in de Volkskrant over de Kro-
ningsdag zoals afgelopen zaterdag (30 
april 2005) in het Magazine werd ge-
presenteerd wordt Jan Blokker niette-
min aangehaald als de belangrijkste 
ooggetuige. Hij mag zich deze dag en 
avond uiteraard herinneren zoals hij dat 
wilt, maar ook ik was er de hele dag bij. 
Na een wandeling van huis via de Dam, 
het Rokin en de Blauwbrug arriveerde 
ik om half vijf in een opperbeste stem-

ming op de redactie in de Wibautstraat 
en wist: dit wordt een leuke avond. Als 
ik het goed heb begrepen heeft collega 
Blokker al die tijd binnen gezeten en 
heeft hij zich zitten ergeren aan de 
‘belachelijke’ verslaggeving op de 
VARA-radio, terwijl hij drie kilometer 
verderop met eigen ogen had kunnen 
zien wat er in de stad gaande was. 
  In de stad liepen wél vijftien verslag-
gevers rond die in de loop van de dag 
en de avond binnendruppelden op de 
redactie om zich te voegen bij de rest 
van wat Jan Bloklker omschrijft als de 
Gideonsbende van de Volkskrant. Deze 
collega's (zelfs de correspondent in 
Londen Peter Brusse was ingevlogen) 
waren door de nieuwsdienst op pad 
gestuurd om elk een deel van de ge-
beurtenissen te volgen en daarover te 
berichten.                 

   
 De Gideonsbende die (opnieuw vol-
gens Blokker) meteen de kriebels kreeg 
als ze iemand zag die een baas was of 
een halve baas en waarbij een feestje 
van hoogmogenden op weinig sympa-
thie kon rekenen. kreeg de velletjes 
kopij die de verslaggevers produceer-
den op hun bureau, sloegen aan het 

redigeren en zetten er koppen boven. 
De fotoredacteur kwam met zijn aan-
bod en samen met de opmaak-
redacteuren, de zetters en andere grafici 
werd een krant in elkaar gefabriceerd. 
Zoals elke dag.  
 Er was op het einde van de avond wel 
een probleempje omdat ster-
verslaggever Ben Haveman die als 
opdracht had een openingsverhaal te 
maken plus een sfeerverslag zijn op-
dracht niet goed had begrepen of even 
in de war was. Hij leverde om half 
twaalf acht velletjes tekst in waarvan 
met de beste wil van de wereld geen 
opening van de krant uit was te brou-
wen.  
 Hier had Blokker, en trouwens ook 
chef-nieuwsdienst Victor Lebesque,  
wél een belangrijke rol kunnen spelen. 
Wij (de eindredactie en ik) hebben die 
avond vanaf half tien met enige regel-
maat aan hen gevraagd om eens te gaan 
kijken wat Haveman in zijn afgesloten 
werkcel aan het doen was. Dat leek ons 
handig om dat te weten. Op onze her-
haalde verzoeken werd niet ingegaan: 
‘laten we hem niet storen, dan wordt hij 
nog nerveuzer’.  
 Zelf dan eens bij hem te gaan informe-
ren werd om dezelfde reden sterk afge-
raden, zegmaar verboden. Maar ook dit 
probleempje werd soepel opgelost. 
Onze Haagse collega en Oranje-
watcher Han J.A. Hansen (helaas over-
leden) kroop snel achter de schrijfma-
chine en maakte even (‘tikkerdetik’, zei 
Han) een bruikbare opening. Er moest 
daarna uiteraard flink wat worden ge-
schoven met kopij, maar ook dit vuiltje 
werd door ons zonder morren wegge-
werkt. 
 Dit alles werd dus door de getuigen die 
in de reconstructie worden opgevoerd 
beschouwd als een chaotische situatie. 
Ach, er zijn in de loop der jaren wel 
ergere dingen gebeurd. Overigens, als 
er al sprake was van chaos dan was dat 
voor een belangrijk deel te wijten aan 
de hang-jongeren en -ouderen die op 
zo'n tien meter van onze bureaus de 
hele avond het hoogste woord voerden. 
 

Zie verder pagina 2   

 
Deze speciale editie is geheel 
gewijd aan een weerwoord van 
Jan van Capel op de analyse 
van de inauguratie-
verslaggeving in het Magazine 
van begin mei. Hij schreef het 
als ingezonden stuk, maar het 
kwam niet verder dan het prik-
bord op de redactie. Voor de 
volledigheid volgt hier zijn visie 
op de gebeurtenissen van toen. 
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‘We maakten  
de kroningskrant  
zoals we die toen 
moesten maken’ 
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Vervolg van pagina 1 
Collega's die hun ei hadden gelegd 
voegden zich bij de leden van de hoofd-
redactie die verder niets te doen hadden 
dan ons met hun drukke gepraat van het 
werk te houden. Maar goed, dat waren 
we wel gewend van de verkiezings-
avonden. Dan was het ook altijd in 
afwachting van de hoofdredactionele 
gratis drank na het sluiten van de krant 
onrustig om ons  
heen. 
 Waar Victor Lebesque het vandaan 
haalt dat ik gezegd zou hebben dat we 
dat schorem van de relschoppers wel  
van de een zouden houden is mij overi-
gens een raadsel. Wellicht denkt hij mij 
daar een plezier mee te doen, maar ik 
wil benadrukken dat we (en ik dus ook) 
in volle overtuiging de krant hebben 
gemaakt zoals we die hebben gemaakt. 
Trouwens, Victor is de enige die in de 
reconstructie zegt dat het best meeviel 
met de kroningskrant.         
 

Ten Geleide 
 En nu de onderdelen van de krant waar 
de lezers zich aan hebben gestoord.  
 Het Ten Geleide dat Jan Joost Lindner 
namens de hoofdredactie schreef. Ik 
neem aan dat de hoofdredactie het 
commentaar serieus heeft bekeken. Het 
stuk was vroeg genoeg binnen en dit 
was zo ongeveer hun enige taak die 
avond.  
 Dat geldt ook voor de column van 
Stoker. Hugo Brandt Corstius was altijd 
heel verdrietig als er ook maar enige 
kritiek werd geuit op zijn product, bo-
vendien zijn columnisten bijna heilig 
(dat weet Jan Blokker als geen ander). 
Er is volgens mij die avond dan ook 
geen onvertogen woord over de (ook 
weer achteraf) gewraakte column ge-
vallen.  
 De onvergetelijke Opland had Beatrix 
gekroond met een helm (jammer dat die 
tekening niet als extra illustratie in het 
Magazine is geplaatst). De altijd vrolij-
ke tekenaar kwam rond half negen met 
zijn prent binnen. Hij liep regelrecht 
naar de ‘hoogmogenden’, zoals hij de 
hoofd- en adjunctredacteuren gewend 
was te noemen. De tekening ging even 
van hand tot hand en belandde tien 
seconden later op mijn bureau. Zonder 
enig commentaar. Sterker nog: er werd 
ontspannen gelachen, op schouders 
geslagen en omarmd. Het aantal deci-

bels nam na de entree van Opland 
trouwens nog toe.  
 Er was deze avond in mijn ogen dus 
afgezien van de drukte om ons heen 
nauwelijks extra opwinding vergeleken 
met normale dagen. En het resultaat 
mocht er zijn. 
 

‘Goede krant’  
Ik weet nog dat hoofdredacteur Jan van 
der Pluijm (ook al dood) biij het door-
bladeren van de eerste krant die van de 
persen kwam wat mompelde over de 
helm van Beatrix en het aantal malen 
dat hij op de diverse pagina's werd 
geconfronteerd met de rellen. Die er-
gernis was na een nachtje slapen even-
wel verdwenen want toen ik hem de 
dag daarna tegen het lijf liep zei de 
hoofdredacteur: ‘Het viel me bij nader 
inzien toch wel mee. Het was een goede 
krant’. Toen waren er nog niet zoveel 
boze reacties van de lezers binnen, 
denk ik. 
 Het werd Jan Blokker duidelijk dat de 
krant ‘enigszins uit de bocht was ge-
vlogen", toen de lezersreacties op gang 
kwamen. Dat zou je toch niet verwach-
ten van een man die in zijn jonge jaren 
voluit meedeed aan het nietsontziende 
televisie-programma ‘Zo is het toeval-
lig ook nog eens een keer’ en die in zijn 
nog altijd fantastische columns terecht 
weinig ontzag toont voor autoriteiten. 
  Ook geeft hij geen blijk zich veel aan 
te trekken van eventuele kritiek van 
lezers. De opwinding bij de lezers be-
paalde dus zijn mening over de krant 
die we hadden gemaakt. Maar, hoe 
heldhaftig, binnen de hoofdredactie was 
afgesproken naar buiten toe de krant 
van 1 mei niet te betreuren.  
 
Bedanken 
 Ik zou de hoofdredactie alsnog namens 
de gehele eindredactie van toen nederig 
willen bedanken voor het rechthouden 
van de ruggen in die woelige dagen. Ik 
vind het echter wel betreurenswaardig 
dat nu 25 jaar later bijvoorbeeld zo'n 
wereldplaat van Opland (het is de enige 
politieke prent van die dag die in het 
geheugen is blijven hangen) met terug-
werkende kracht wordt gediskwalifi-
ceerd. En dat de verslaggeving als bal-
dadig en niet volgens de journalistieke 
normen wordt omschreven.  
 Ik mag er toch niet aan denken dat Jan 
Blokker daadwerkelijk had ingegrepen. 
Dan hadden we waarschijnlijk een heel 

vertekend beeld en gekleurd gekregen 
van de gebeurtenissen op deze dag. Net 
alsof Amsterdam die Kroningsdag niet 
in een slagveld was veranderd en de 
rookwolken niet over de Dam dreven. 
 De verslaggevers en eindredacteuren 
hebben prercies gedaan wat ze moesten 
doen: beschrijven wat er die dag aan de 
hand was. Dat er zoals in het stukje van 
Kees Bastianen (God hebbe ook zijn 
ziel) een paar zinnetjes stonden die 
voor de lezers wat oneerbiedig aande-
den, doet niets af aan de zuiverheid van 
de journalistieke aanpak.  
 En dan die opzeggingen die bij de 
leiding van de krant voor de meeste 
commotie zorgde. In die tijd hoorde ik 
getallen van rond de 4000. Het blijken 
er dus ‘slechts’ 1400 te zijn geweest. 
Om dit getal enigszins in proporties te 
brengen: van 1980 tot 1990 nam het 
aantal abonnees van de krant jaarlijks 
toe met soms wel tienduizend per jaar. 
 
‘Waarmee openen we?’   
Ook in die jaren maakte de steeds in 
omvang groeiende ‘Gideonsbende’, 
daartoe in staat gesteld door opeenvol-
gende hoofdredacteuren kranten. En 
ook in die jaren beperkte de inbreng 
van de bazen en halve bazen zich in de 
avond tot het stellen van de vraag: 
‘waarmee openen we’. Pas halverwege 
de jaren negentig kwam er een nieuwe 
generatie adjuncten die er niet langer 
voor spek en bonen bij wilden zitten.  
Dat was af en toe lastig, maar het was 
uiteraard hun goed recht. 
 Ik zou dus Jan Blokker die vreselijke 
last van zijn schouders willen nemen. 
De eindredactie van toen neemt de 
gehele verantwoordelijkheid voor de 
krant van 1 mei 1980 op zich. Ik zou 
het zelfs zo willen stellen: de eindre-
dactie van toen eist alle eer op voor de 
krant van 1 mei 1980.  En nu niet lan-
ger somberen over zoiets als een mini-
traumaatje en een lichte gêne.  
 Tot slot, het is jammer dat de abonnees 
die destijds de Volkskrant opzegden 
waarschijnlijk voor een belangrijk deel 
niet meer in leven zijn. Ze zouden zich 
onmiddellijk aanmelden voor een 
proefabonnement na het lezen van al 
die lieve lieve verhalen in het ‘25 jaar 
Beatrix-Magazine’. 
   
mei 2005         Jan van Capel 

  chef-nacht op 30 april 1980 

 

 


